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Ata Assembleia Geral Ordinária- OPTIBRA Janeiro 2022 

Aos quinze dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e dois, às 18h30min, na subsede 
do Iate Clube de Maria Farinha – Pernambuco (PE), reuniram-se os membros da 
OPTIBRA presentes, representados por Elisa Kubelka, vice Presidente, Paul Witsiers, 
diretor financeiro e Lais Guimaraes, subsecretaria. 

Registrando a ausência da Presidente da Optibra, Ligia Becker, e do secretário, Marcus 
Amaral, que, por motivos maiores, não puderam estar presentes nesta data. 

A Elisa Kubelka, como Vice-presidente, representando a Presidente Ligia Becker, iniciou 
a reunião apresentando a pauta previamente enviada à todos, com os seguintes 
pontos para debates e deliberações: 

1) Aprovação das atas das assembleias anteriores (novembro e seletiva); 

2) Escolha da sede dos regionais 2022; 

3) Escolha do Brasileiro 2023; 

4) Indicação do CT das raias para a seletiva de 2023 (por semelhança com a raia 
do Mundial; 

5) Preparação para o Campeonato Sul-Americano;6) Possível ajuste da anuidade 

Optibra em 2022; 

g) Assuntos gerais. 

Presentes na Assembleia (capitães de flotilha, vice capitães e membros do CT e CF): 

1. Kadja Brandao Vieira - capitã da flotilha do ICRJ 
2. Renato Jose da Cunha Faria - membro do CT (ICRJ) 

Henrique Oliveira -  vice capitão da flotilha do YCB 

3. Luiz Eduardo Fontes Mello de Almeida - capitão da flotilha do CNC 
4. Iga Borba Bastianelli - capitã da flotilha do Yacht Clube da Bahia 
5. Frederico Henrique Viegas de Lima - capitão da flotilha do ICB 
6. Glauber Pinheiro da Cruz - capitão da flotilha do YCSA  
7. André Liedke Gick - vice-capitão da flotilha do VDS 
8. Christiane Mazurek - capitã da flotilha do CNP 
9. Rosana Gondim de Oliveira - capitã da flotilha do CICP 
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10. Anderson Candemil - capitão da flotilha do ICSC 
11. Alexandre Neves - capitão da flotilha do LIC 

Foram apresentados os pontos para debates e deliberações: 

a) Elisa leu a ATA da seletiva de Porto Alegre, perguntando se alguém gostaria de se 
manifestar e fazer algum comentário a respeito. Iga, Capitã de flotilha do YCB , 
questionou se foi feita a correção na referida ata.. 

A Elisa reforçou a intenção da Optibra em enviar as próximas atas logo após a realização da 
assembléia a fim de facilitar a leitura e aprovação dos membros presentes. 

Sobre a seletiva 2022, foi formalizada a data que será de 09 a 13 de março, onde o Anderson 
Candemil se compromete em enviar as AR’s com antecedência. 

Reforçando a todos os clubes que irão sediar os campeonatos a necessidade de enviar com 
antecedência as AR’s, seguindo o “caderno de encargos da OPTIBRA” que estipula um 
prazo de 2 meses antecedentes ao campeonato. Isso ajuda as flotilhas em sua 
organização de planejamento principalmente com a logística. 

Atila Pellin pede para que seja avaliado o lançamento de treinos prévios nas próximas 
AR’s. 

Foi informado que o Iate Clube de Santa Catarina estará aberto a partir de 03 de março 
de 2022 e a terão uma etapa da regata monotipos que será nos dias 05 e 06 de março 
2022 onde todos os participantes do Campeonato estarão convidados a participar. 

Frederico Viegas de Lima informou que a data do Brasil Centro será de 21 a 24 de julho 
de 2022. 

Foi informado pela Elisa que o Mundial seria na data de 04 a 14 de Julho mas que foi 
alterado para 27 de Junho a 07 de Julho de 2022. 

Iga Bastianelli informou que o Campeonato Norte Nordeste que será realizado em 
Salvador, está previsto para 29 de outubro a 02 de novembro de 2022 e serão 05 dias 
de campeonato. 

Atila Pellin sugere que o dia 29 de outubro, sendo o primeiro dia, seja utilizado para o 
campeonato por equipes. 

Frederico Viegas, reforçou o interesse em sediar o 51º Campeonato Brasileiro de 2023, 
sendo a 17ª Copa Brasil de Estreantes de 03 a 07 de janeiro de 2023 e 04 a 16 de janeiro 
de 2023 o Campeonato Brasileiro. 



     
Versão de 25 de fevereiro de 2022 – Não Aprovada em Assembleia 

 

 

Pág.  3 

  
 
   

Foi realizada uma apresentação do Clube por Ziguinha, Presidente da Federação, 
apresentando toda estrutura do clube e a formação de convênios com hotéis na 
Região. 

Elisa seguiu a reunião, confirmando a sede para o Brasileiro de 2023 em Brasília. 

Anderson Candemil, capitão de flotilha do ICSC, colocou que o Sul Brasileiro será em 
Floripa e será junto com a seletiva. 

Alexandre Neves, membro do CT, informou que o mundial de 2023 será na Espanha, 
apresentando a situação da raia e reforçando que as condições de Brasília estão bem 
distantes das condições da raia do Mundial, e solicitando que sejam analisadas as opções 
para a Seletiva considerando as características técnicas da raia. 

Sendo as seguintes raias as mais aproximadas tecnicamente, e portanto recomendadas 
pelo CT: 

Ponta das Canas - Ilha Bela - SP; 

Jurerê – Floripa – SC; 

Cabedelo - PB; 

Praia de Camboinhas – Rio de Janeiro; 

Os clubes deverão apresentar propostas até a seletiva 2022 e serão votadas na ocasião 
da próxima Assembléia em Jurerê. As considerações do CT estão no adendo 1 desta ata 
para aprecisção. 

Renato Cunha, membro do CT explicou que a raia da praia de Camboinhas é uma raia 
muito boa, sem interferência de maré e que ela fica apenas 1 milha mais distante que a 
raia de dentro da Baia de Guanabara. 

Elisa, apresentou a intenção de realizar 3 clínicas pela optibra, contudo, reforçando o 
comprometimento das crianças nestas clínicas. 

Datas previstas: 21,22,23 e 24 de abril de 2022 

26.27 e 28 de maio de 2022 e 

Antes ou depois da semana de vela no Rio data: de 07 a 11 de setembro de 2022. 

Guilherme Born reiterou que o Iate Clube do Rio de Janeiro solicitou apenas 05 barcos 
para o Time Brasil. Dessa forma nossos velejadores não terão opção de usarem mais do 
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que 5 barcos alugados no campeonato Sulamericano, tendo os demais que usarem seus 
barcos próprios. 

A Elisa informou que a OPTIBRA irá conversar com a CBVELA para tentar mais barcos 
para as clínicas, reforçando que hoje é de total conta e risco de cada pai, velejador. 

Serão 30 vagas para velejadores do Brasil. 

Paul, juntamente com a Elisa, informou que na próxima assembleia será apresentado o 
orçamento e analisado se haverá ou não aumento da anuidade congelada há mais de 5 
anos. 

Paul apresentou uma prévia do APP, esclarecendo algumas dúvidas sobre o mesmo. 

Na sequência foi realizada a votação dos Conselhos fiscal e técnico onde todos poderão 
ser reeleitos. 

Do conselho técnico sairão Rogério Albuquerque e Ricardo Lowy que serão substituídos 
por novos candidatos. 

Conselho fiscal composto por: 

Silvia Meyer Cardoso; 

Marcelo Carlin 

Frederico Viegas 

Maria Pereira será substituída pelo Marcelo Carlin entre os titulares. 

Conselho fiscal : 

Henrique Oliveira do YCB  - novo suplente 

Glauber Cruz  do YCSA - novo suplente Comitê 

técnico: 

Alexandre Neves 

Leonardo Back 

Renato Cunha 

Mauricio Green assume como suplente André 

Gick assume como suplente. 
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Renato Cunha fez observação sobre as raias sugeridas para sediar os campeonatos. 

Assuntos gerais: 

O Atila Pellin trouxe a uma sugestão para melhorar a preparação das equipes de juízes 
e técnicos para as regatas por equipes, devido ao número de reclamações e possíveis 
erros cometidos. 

Pleiteando desenvolver melhor o quadro técnico para as regatas por equipes e 
programas de treinamento dos juízes, onde solicita o apoio da Optibra enquanto 
entidade junto a CBVela. 

Foi solicitado pelo Leonardo Miguez que além da avaliação técnica pela Optibra dos 
juízes e técnicos nos campeonatos, também seja realizada uma avaliação completa do 
evento. 

Kadja Brandão e Atila sugeriram estabelecer que os juízes dos campeonatos Brasileiros 
participem do julgamento de campeonatos que antecedem o Brasileiro a fim de 
adquirirem mais experiências. 

Sugestão do Ricardo Paranhos para realização de palestras nos campeonatos, sobre 
regatas por equipes. 

Foi comentado que essa questão de preparação técnica para campeonatos por equipes, 
é um problema até nos campeonatos mundiais. 

Ziguinha sugeriu a realização de intercâmbios de equipes e botes mais adequados para 
julgar os principais campeonatos. 

A Kadja comentou sobre a Optibra avaliar a participação do custo para pelo menos 02 
juízes para os campeonatos. 

Foi informado que a CBVela já tem uma tabela com todos os custos envolvidos, podendo 
ajudar nesse levantamento de custos. 

Foi sugerido avaliar o Ranking dos clubes e se atingiu os pré-requisitos para sediar os 
próximos campeonatos. 

Fabio Vassel, sugeriu que aproveitasse a oportunidade onde o Sula será aqui no Brasil e 
o IODA estará presente realizando o campeonato para ver como eles estão tratando 
esses critérios. 

Foi esclarecido que o Clube sede só indica 01 ou 2 juizes e os demais é a IODA quem 
indica 



     
Versão de 25 de fevereiro de 2022 – Não Aprovada em Assembleia 

 

 

Pág.  6 

  
 
   

Exigir apresentação das AR’s com no mínimo 02 meses de antecedência. 

Kadja sugeriu olhar com muito carinho o caderno para o cumprimento das datas, o que 
foi reforçado por Elisa a necessidade de comunicação prévia 

Incluir nas AR’s a exigência de ambulância móvel para permanência nos campeonatos. 

Juan Sienra, CBVela, parabenizou o trabalho da OPTIBRA destacando principalmente o 
voluntariado e a dedicação de todos que fazem parte. 

Agradecemos a participação de todos e demos como encerrada a Assembleia. 

 

Adendo 1 - Considerações do CT para seleção do local para Seletiva 2023 

 

Abaixo as indicações do CT para as Raias para a seletiva visando o Mundial de 2023. 

Dentre as Raias que identificamos como parecidas com as condições desejadas ( Vento 
entre 10/16 nós, pouca ondulação à ondulação moderada, pouca corrente ou corrente 
equivalente em toda a raia) As que mais se aproximam são:  

1) Ilhabela (Ponta das canas, no lado se São Sebastião); 

2) Jurerê; 

3) Cabedelo (onde foi o Brasileiro de Laser 2022); 

Outras opções, com algumas restrições seriam: 

A) Praia do flamengo no RJ - Mas a influência dos braços de maré descaracteriza a 
semelhança; 

B) Bahia tem uma raia que se aproxima bastante que seria em frente à praia de Inema 
em Aratu, mas precisa ser avaliada a questão da estrutura, pois é longe do clube e não 
possui muitas opções de acomodação por perto; 

C) Praia de Camboinhas em Niterói, mas também é bem afastada dos clubes. Os barcos 
teriam que sair da praia de Itaipú e os desafios de logística são muitos. 
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Gostaríamos de ressaltar a especial importância da escolha do local da seletiva em 2023 
para seleção para o Mundial, visto que o Campeonato Brasileiro provavelmente será 
disputado em Brasília, com condições totalmente adversas à do mundial. 

 


